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 ريَكخراوي نيَودةولَةتي ثةروةردةكاراني ثيَشةوا

 بانطهيَشت بؤ دووةم لوتكةي نيَودةولَةتي مامؤستاياني ثيَشةوا

 

 بابةتي سةرةكي

 و هةلَسةنطاندني فرة كلتووري لة ثةروةردةداثةروةردة لة نيَوان كلتوورةكان [

/ Cross-cultural Education and Multicultural Experiences in Education] 

 مةقدؤنيا, سكوبي – 6152تةموزى  51-51
 

بناغةى , ئةزمونةكانى نيَوان ثةروةردةي كلتوورةكان وفرة كلتوورى لة ثةروةردةدا لة توركياو وآلتانى دراوسيَدا

لوتكةى ثةروةردةكاراني . نةوةو خؤشطوزةرانى و سةركةوتن وئارامى ثيَشكةش بة خويَندكارةكان دةكريَتما

ئامانجي سةرةكي ئةو لوتكةيةى هةموو دوو . ثيَشةوا لة نيَوان وآلتاندا بةم ليَكدانةوةية ضاكسازي ئةنجام دةدةن

نيَوان ثةروةردةي كلتوورةكان و فرة كلتوورى لة ئةزمونةكانى )بؤ ئةم ساأل لةسةر , ساأل جاريَك ئةنجام دةدريَت

( مةقدؤنيا)مامؤستاو فيَرخوازةكان ئةم ساأل بؤ بةشداريكردن لةم لوتكةية لة وآلتي . ديارى كراوة( ثةروةردةدا

, نوسراو ياخود زارةكي, ئيَوةش بة ئامادةكردنى ِراثؤرتي ثةروةردةيي وآلت . ثيَشوازييان لَي دةكريَت

ئةزمونةكانى نيَوان ثةروةردةيي كلتوورةكان و )دةزطاو ثيَشنياري ؤرك شؤث دةتوانن هاوكاري  جيَبةجيَكردني

هةروةها دةتوانن زانياري و ئةزموون و ليَهاتوويي و بؤضونةكانى خؤتان . بكةن( فرة كلتوورى لة ثةروةردةدا

امي و دلَتةنطي ِروو لة زيادبوونة لة ئيَمة لة نيَوان ذينطةيةكين كة ِرؤذ بة ِرؤذ نائار. لةطةلَمان تاوتوآ بكةن

ئةمة بة يةكةم , ئيَمة وةكو فيَرخواز  تاكة ِريَطاى ضارةسةر  لة زانيني زمانى يةكتردا دةبينين. هةريَمةكةمان

 .هةنطاو دةزانين كة ميَذووي ئةم زمانةش ثيَكهاتووة لة ئةزموون و خؤتاقيكردنةوة ناوةكيةكانمان

نةيةو بةراوركردني ئةزموونةكانمان وثيَكةوة زيادكردني حةزي ذيان و بةرز ئيَمة بؤ دةرخستني ئةم خةزيَ 

ئامانجي . بة ثيَشكةشكردني ئةم ئةزموون و ليَهاتووييانة بة هاوِريَكانمان بة يةك شاد دةبين, ِراطرتني ورةمان

ي و تةبايية لة وآلت سةرةكيشمان لة ِريَطاي مامؤستايان و بةرثرسانةوة ية بؤ بةهيَزكردني هيواي خؤشى و ئاشت

 .و هةريَمةكةماندا

 

- :ناوةندي بةشداريكردني بؤضونةكان

 (.ئةزموونى فرة كلتووري)ِراثؤرتي وآلتي ئيَوة دةربارةى : ثيَشكةشكردني ِراثؤرتي ثةروةردةي وآلت 

 ثيَشكةشكردني وتار ياخود نوسراوي طونجاو لةطةأل بيري سةرةكي: ثيَشكةشكردني زانياري. 

  (.جيَبةجآ كردني دةزطاكان)ثيَشكةشكردني ِراثؤرتيَكي يةك كاتذميَري سةبارةت بة  -:كردني دةزطاكانجيَبةجآ 

 ئامادةكردني بابةتيَكي طفتوطؤيي لةسةر بيري سةرةكي -:وتوويَذى ؤرك شؤث. 
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 نمونةي ثيَشنيارةكان

- :ِراثؤرتي ثةروةردةي وآلت

 ( ثةروةدةدائةزموونى نيَوان وآلتةكان و فرةكلتوورى لة ) ِراثؤرتي سةبارةت بةم بابةتة لة اليةن وآلتانةوة

 .ثيَشكةش دةكريَت

 

 :نمونةى بابةتي طةيَنراو

 كلتوورى ثةروةردةيي بةراوردكراو 

 ثةروةردةو ئاشتي كؤمةلَطا 

 ِرؤلَي ثةروةردة لة طؤِريني جياوازي كلتوورةكان بة دةولَةمةندي 

  َي ِريَكخراوةكاني كؤمةلَطةي مةدةني ثةيوةندي نيَوان قوتابخانةو ذينطةو ِرؤل 

 سياسةتي ثيَطةياندني مامؤستا لةاليةني بةشداريكردنيان لة ئاشتي كؤمةلَطا 

 ثةروةردةو مافي طشتي مرؤظــ 

 ميدياو ئاشتي و ثةروةردة 

 جيَبةجيَكردني نمونةي باشي ناو ثؤل و قوتابخانةكان بؤ ئاشتةوايي كؤمةلَطا 

 ارةكاني ِراطةياندني كؤمةآليةتيبةرثةرضدانةوةي فرةكلتووري هؤك 

 هةبووني ئةو بةكارهيَنراوانةي ِرؤلَيان هةية لة بةرةو ثيَش بردني فرة كلتووريدا لة ناو هؤكارةكاني ديجيتاأل 

 جيَبةجيَكردني نمونةى فرةكلتووري لة نيَوان وآلتة جياجياكاندا. 

 فرةكلتووري لة ثِرؤطرامي ثةروةردةييدا 

 ةولَةتيجولَةي ثةروةردةيي نيَود 

 ثةروةردةو دياردةي كؤض 

 جيَبةجيَكردني ثِرؤذة لة ثةروةردةدا 

 

 بابةتةكاني جيَبةجيَكردن –نمونةى دةزطاكان 

 جيَبةجيَكردنة ثةروةردةييةكان لة بةرةو ثيَش بردني ئازادي تاكةكةسي 

 ضاالكي ثةروةردةيي لةناو ثؤلةكان بؤ ئاشتي كؤمةآليةتي 

  بوني نةوةيةكي ِرازي بة ئاشتي لةطةأل خؤي و وآلتةكةيبةكارهيَناني ثرؤطرامي دروست 

 دروستكردني ذوري مامؤستا فرةكلتوورةكان 

 ضاالكي ثةروةردةيي لةناو ثؤلةكان سةبارةت بة ليَبوردةيي 

 ضاالكي ثةروةردةيي لةناو ثؤلةكان سةبارةت بة دادثةروةري 

 ضاالكي ثةروةردةيي لةناو ثؤلةكان سةبارةت بة يةكساني 

 ةروةردةيي لةناو ثؤلةكان سةبارةت بة ِريَزليَنانضاالكي ث 

 ضاالكي ثةروةردةيي لةناو ثؤلةكان سةبارةت بة سؤز وبةزةيي 

  جيَبةجيَكردنة نمونةييةكان سةبارةت بة زيادكردني حةزي فرةكلتووري لة نيَوان تؤِرة ميدياييةكان و سايتي

 ئينتةرنيَت و ميدياو مؤبايل
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 :شؤثبابةتةكاتي وتوويَذى ؤرك 

 ئاشتي ثةروةردة و قوتابخانة 

 جيَبةجيَكردنة ثةروةردةيية فرةكلتووريةكان 

 ثرؤطرامي ثةروةردةيي و ثةروةردةي فرةكلتوورى 

 ثةرتوكي وانةو ثةروةردةي نيَوان كلتوورةكان 

 ضوارضيَوة

 لوتكةي مامؤستا ثيَشةوا نيَودةولَةتيةكان و زمانى مامؤستايانى توركي و ئينطليزي ية. 

  ديَن لة ثيَشكةشكردنى ِراثؤرتةكانى لوتكةي وآلت و  ثيَشكةشكردنى ِراثؤرت و جيَبةجيَكردنى دةزطاو ثيَك

 .دانيشتنةكانى ؤرك شؤث

 بةاليةني كةم دةبيَت بةشدارى لة يةكيَك , ئةو بةشداربوانةى كة لة بوارةكاني تر ثيَشنياز بؤ ؤرك شؤث دةنيَرن

 (.جيَبةجيَكردنى دةزطا, ثيَشكةشكردنى ِراثؤرت, تي لوتكةي وآلتثيَشكةشكردنى ِراثؤر)لةم بوارانةش بكةن 

 بةشداريكردن لة ِريَطةي ويَب سايتةكةمان لة ئينتةرنيَت بةهؤي. 

 ئةو ؤرك شؤثانةى لة ِرؤذي سييَةمي لوتكةدا ئةنجام دةدريَن بةشيَوةيةكي داخراو دةبن بؤ بةشداربواني دةرةوة. 

 كآ دةتوانيَت بةشداربيَت؟

  َك كة لة توركياو وآلتاني دراوسيَدا لة ِريَكخراويَكي ثةروةردةييدا كاري كردبيَت ياخود خةريكي هةركةسي

 .كاركردن بيَت لة مامؤستاو ئةكاديميةكان و قوتابياني ماستةرو دكتؤرا

  ضاوةِروان دةكريَت بةشداربوان بة زماني توركي ياخود زماني ئينطليزى بدويَن ياخود بةشي خؤيان ليَي

 .نتيَبطة

 ضؤن دةتوانم بةشداري بكةم؟

  ِراثؤرتي ثيَشكةشكارى وآلت و ثيَشكةشكارى زانيارى و جيَبةجيَكردني دةزطاو طفتوطؤي ؤرك شؤث ئامادة

 .بكةن

  بؤ   6102ى مايسي  7بةشداري كردنةكانتان تا بةرواري http://ilts.oncuegitimciler.org.tr  بنيَرن. 

 ِريَطاو نيشتةجيَبوون

تيَضووي ِريَطاو نيشتةجيَبووني خاوةن ثيَشنيازةكان لة لوتكةي توركياو دةرةوةي وآلت لةسةر ئةرك و هاوكارى 

 .ِريَكخراوي نيَودةولَةتي ثةروةردةكاراني ثيَشةوا دةبيَت

 بةروارة طرنطةكان

  6102ى مايسي  7  دةزطا لة, ؤرك شؤث, كؤتايي ِراثؤرتي وآلتثيَشكةشكردني  

 6102ى مايسي  60    ئاطاداركردنةوةي ثةسةندكراوةكان لة 

 6102ى حوزةيراني  00    دوا بةروار بؤ ناردني تةواى نووسينةكان 

 6102ى تةموزى  07-01       بةروارى لوتكة 
 

http://ilts.oncuegitimciler.org.tr/
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